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Założenia  kosztorysowe, charakterystyka obiektu  :          

Kosztorys  inwestorski opracowano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  Dz. U. Nr 
130 poz.1389.
1. Charakterystyka obiektu i robót.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont sieci napowietrznej 
oświetlenia ulicznego.
Opracowanie obejmuje:
   - demontaż i montaż w tej samej lokalizacji, opraw oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikiem, przewodem zasilającym i 
zabezpieczeniem
   - pomiary i próby powykonawcze.  
 
2. Przedmiar robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim w dalszej części opracowania.

3. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej.

4. Tabela elementów scalonych przedstawiona została w dalszej części opracowania.

 

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Wymiana oświetlenia na sieci napowietrznej1

szt.Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż
i montaż w ich miejsce opraw LED - oprawa projektowana L1 lub
równoważna

KSNR 9 0501-
04

1
d.1

572szt.572

572RAZEM

szt.Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż
i montaż w ich miejsce opraw LED - oprawa projektowana L2 lub
równoważna

KSNR 9 0501-
04

2
d.1

23szt.23

23RAZEM

sztWymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych
na słupie lub ścianie 1,5m/1,5m kąt rozwarcia ramion 95 stopni (
kąt nachylenia przy mocowaniu do boku słupa 5 stopni )

KNNR 9 1002-
06

3
d.1

595szt595

595RAZEM

mWymiana przewodów YKY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych -
wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m odcinki 5m
przewodu

KNNR 5 1003-
0;

4
d.1

2 975m2975

2 975RAZEM

szt.Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napo- wietrznej nn -
zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A)

KNNR 5 0902-
0;

5
d.1

595szt.595

595RAZEM

szt.Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -
zaciski prądowe typu SL 21.1

KNNR 5 0902-
0;

6
d.1

595szt.595

595RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- trycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 1301-
0;

7
d.1

595pomi
ar

595

595RAZEM

pomi
ar

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy
pomiar)

KNNR 5 1304-
0;

8
d.1

595pomi
ar

595

595RAZEM

tRęczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych -
samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

KNR AT-06
0101-0;

9
d.1

4,760t4,76

4,760RAZEM
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